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rucreant wij de ruwaard 

"Tijden veranderen …!? 

WIJKHUIS 

DE HAARD 

PROEFTUIN RUWAARD 

VRAGENLIJST 

BLIJF ACTIEF 

IN CORONATIJD 

Senioren & Veiligheid 

EROPUIT MET 

RUWAARD-MOBIEL 

http://www.wijkderuwaard.nl/nieuwsartikel/201/
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Rucreant redactie 

Eindredactie:  

Peter Krop 
 

Medewerkers en 

correspondenten:  

Jan Boon, Fred van Tongeren, 

Willemien van Rossum, Adri de 

Ruijter, Annie van den Bosch, 

Franca van Rosmalen 

      rucreant@gmail.com 

Rucrea  

Peter Krop  

      voorzitterrucrea@gmail.com 

Kees van Vliet (wnd) 

      secretarisrucrea@gmail.com 

Kees van Vliet 

      penningmeesterrucrea@gmail.com 

Wijkraad 

Jose van Hooft - voorzitter 

Willem van Dalen - secretaris 

Els Mulders - penningmeester 

      wijkraadruwaard@gmail.com 

Advertenties 

Kees van Vliet 

       advertenties.rucrea@gmail.com 

Webbeheer  

Fred van Tongeren  

Adri de Ruijter 

        webmaster.wijkderuwaard@gmail.com 

       webmasterrucrea@gmail.com 

Opmaak & vormgeving  

Adri de Ruijter 

       rucreant.opmaak@gmail.com 

Social media  

       gertruudverbruggen@gmail.com 

Bezorgcoördinator  

Marij van Woensel 

       wmrucreant@gmail.com 

      06 - 8335 9992 

Wijkteam Ruwaard 

 Aanmelden:      14 0412 (keuze 1)                                         

       bart.hoes@ons-welzijn.nl 

Wijkagenten de Ruwaard  

Niels de Lange 

Sandra de Veer 

       niels.de.lange@politie.nl 

       sandra.de.veer@politie.nl 

      @WA_Ruwaard 

      wijkagenten_ruwaard 
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Vragenlijst Eindevaluatie 
Proeftuin Ruwaard 
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Samen werken we  
aan communicatie 

Wat zoeken wij op korte termijn: 

 

https://tinyurl.com/yfptm9qe
mailto:rucreant@gmail.com
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Digitaal wijkoverleg 15 maart 

Informatieblad voor de inwoners van    wij(k) de Ruwaard wijkderuwaard.nl 

Informatie uit en over de wijk

mailto:Raadsgriffie@oss.nl
http://www.woneninoss.nl
mailto:administratie@slowcare-oss.nl
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De binnenruimte krijgt vorm 

rucreant  

Wijkhuis de Haard 

mailto:jolanda.vangroeningen@ons-welzijn.nl


Informatieblad voor de inwoners van    wij(k) de Ruwaard wijkderuwaard.nl 
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Ontmoeting 
 

Bewegen 
 

€

€

Blijf actief in coronatijd           Er is genoeg te doen in de Ruwaard! 

https://www.sport-expertise-centrum.nl/project/bewegen-in-de-ruwaard/
https://www.sport-expertise-centrum.nl/project/bewegen-in-de-ruwaard/
mailto:angelique.alma@muzelinck.nl
mailto:suze@sport-expertise-centrum.nl
mailto:suze@sport-expertise-centrum.nl
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Knipkaart Samen blijven we actief en gezond! 

 

Ontspanning 
 

Diverse ONS welzijn activiteiten 

 

mailto:iemhof.pohggz@ziggo.nl
mailto:slapendoejezo@ons-welzijn.nl
mailto:bart.hoes@ons-welzijn.nl
mailto:onshuisvandewijk@gmail.com
mailto:onshuisvandewijk@gmail.com


Informatieblad voor de inwoners van    wij(k) de Ruwaard wijkderuwaard.nl 
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Eropuit in de Ruwaard 
met de Ruwaard-Mobiel 







mailto:ruwaardmobiel@gmail.com
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€ € € €

rucreant  



€

Voor meer informatie over al deze gemeentelijke informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Oss: 

digitaalloket@oss.nl             14 0412 / 0412-629 911 

Gemeentenieuws 

mailto:ajoss@oss.nl
http://www.oss.nl/tonk
http://www.oss.nl/ondersteuningtozo
http://www.oss.nl/tozo
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Coronamodule voor jeugd 
sterker staan in de coronatijd’

mailto:sonja.haven@brabantzorg.eu
mailto:julie.goosen@ons-welzijn.nl
mailto:harmon.vanderlee@brabantzorg.eu
mailto:bart.hoes@ons-welzijn.nl
indigo-ggzoostbrabant.e-behandeling.nl
http://www.ons-welzijn.nl/



